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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-798 Integrált genomikai rendszer beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-798 Integrált genomikai rendszer beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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Nettó ajánlati ár: 86.970.608 Ft 2. Minták azonos időben történő kezelési képességének száma (legkedvezőtlenebb 4 darab 
legkedvezőbb 8 darab): 8 3. Egyedi sejtes bárkód kombináció kezelési képességének száma (legkedvezőtlenebb 10.000 darab 
legkedvezőbb 100.000 darab): 100 000 4. DNS Read-ek szekvenálási hossza (legkedvezőtlenebb 2 x 150 bp legkedvezőbb 2 x 
300 bp): 600 5. Szekvenálási adatminőségi érték Q30 (legkedvezőtlenebb 70% legkedvezőbb 95%): 70 Az ajánlat megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

24765442213GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2310 
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

212A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 211-515661A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Debreceni Egyetem az GINOP-2.3.3-15-2016-00022 azonosítószámú, „A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív 
idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztéséhez” című
pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében belül az alábbi rendszer beszerzésére vállalkoztunk: Szekvenálási könyvtárak 
előkészítésére és szekvenálásra alkalmas parallel működő integrált genomikai rendszer

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Nettó ajánlati ár: 86.970.608 Ft +ÁFA Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 

24765442213GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2310 
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1.Nettó ajánlati ár.Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.AK az értékarányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza. Súlyszám: 70.A legjobb,azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) 
kapja.A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra,melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb)/(A 
vizsgált)*(P max- P min)+P min 2.Minták azonos időben történő kezelési képességének száma (legkedvezőtlenebb 4 darab 
legkedvezőbb 8 darab) AK az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást 
alkalmazza.Súlyszám: 10.Minőségi értékelési szempontok esetében: Azok az ajánlatok,melyek a tárgyi értékelési szempont 
tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák,az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 
pont), a legkedvezőbb szintet elérő ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 
pont) kapják.Az AK által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső 
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet alapján: P vizsgált=(A vizsgált-A 
legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin Minden értékelési szempont esetében:amennyiben 
valamely AT kedvezőbbet ajánl meg,mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke,ajánlata abban az esetben is a maximális 
pontszámot,azaz 10 pontot kap.Amennyiben AT a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl meg,abban az esetben is az AK által 
meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. 3.Egyedi sejtes 
bárkód kombináció kezelési képességének száma (legkedvezőtlenebb 10.000 darab legkedvezőbb 100.000 darab).AK az 
értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza.A 100.000 darab, vagy annál 
nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. Az 10.000 darabnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén AK az 
ajánlatot a Kbt. 73. §(1)bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám:10. 4.DNS Read-ek szekvenálási hossza (
legkedvezőtlenebb 2 x 150 bp legkedvezőbb 2 x 300 bp) AK az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével 
történő arányosítást alkalmazza. A 2 x 300 bp, vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 2 x 
150 bp-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám: 5. 5.Szekvenálási adatminőségi érték Q30 (legkedvezőtlenebb 70% legkedvezőbb 95%) AKaz 
értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. A 95%, vagy annál nagyobb 
megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 70%-nál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 5

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

886.36GENOMIX EXPLOREA Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

950.00GeneTiCA Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 95.667.669 Ft 2. Minták azonos időben történő kezelési képességének száma (legkedvezőtlenebb 4 darab 
legkedvezőbb 8 darab): 8 3. Egyedi sejtes bárkód kombináció kezelési képességének száma (legkedvezőtlenebb 10.000 darab 
legkedvezőbb 100.000 darab): 100 000 4. DNS Read-ek szekvenálási hossza (legkedvezőtlenebb 2 x 150 bp legkedvezőbb 2 x 
300 bp): 600 5. Szekvenálási adatminőségi érték Q30 (legkedvezőtlenebb 70% legkedvezőbb 95%): 70 Az ajánlat megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

26394910243GENOMIX EXPLOREA Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1223 Budapest, Nagytétényi 
Út 190. B.ép. I.em. B.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.09Lejárata:2020.02.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

2020.02.26

2020.02.26
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